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"Hoe ouder de vrouw, hoe
kleiner de kans op...
"Van pepernoten strooien,
word je niet...

Dag 1 van de week van

"Van pepernoten strooien, word je niet
zwanger"

'Ik ben verliefd op mijn
therapeute'

AMSTERDAM - Elke week kijken we mee in het leven van een
interessante bewogen vrouw die midden in het leven staat. Deze
week is dat Joke IJlst. Vanuit haar praktijk Astrowise geeft ze
Gek op een dier?
astrologische consulten, onder andere aan vrouwen met
De hel ingepest
vruchtbaarheidsproblemen. Inmiddels hangt haar praktijk vol met
Naar Actueel geboortekaartjes van vrouwen die dankzij astrologie uiteindelijk
toch zwanger werden.
RSS
Psyche en Relatie
Naam: Joke IJlst (42)
Verslaafd aan foute mannen
Gered door...mijn intuïtie
De bewijsdrang van Derek
'Ik ben verliefd op mijn
therapeute'

Beroep: psychologisch astrologe
Burgerlijke status: getrouwd
Kinderen: twee

Typisch vrouw : betrokkenheid
en je mannetje staan zónder je
Naar Psyche en Relatie vrouwelijkheid te verliezen
--------------------------------------------RSS ---------------------------------------Shopping
Dag 1...

Toen ik een vriendin vertelde dat
ik vanaf 15 november een weblog
ga bijhouden voor Vrouw, riep ze
meteen dat ik dan moest
Het was graaien bij H&M
concurreren met Sinterklaas. De
intocht van Sinterklaas wordt die
Kunstwerkje aan je arm
dag namelijk ook gevierd! Toch is
Paisley is terug!
de timing juist leuk want
Naar Shopping pepernoten hebben álles te
maken met vruchtbaarheid!
Verkoop jij ook je met moeite
bemachtigde...

Wat is Twingly?

Ads door Google
Verbrand snel lichaamsvet
Pas deze 7 simpele richtlijnen toe
en zie je lichaamsvet verdwijnen
www.vermageren.com/dieet
Vaginale droogheid?
Niet-hormonale behandeling voor
een langdurige vaginale
bevochtiging.
www.cicatridina.nl

Het sinterklaasfeest is een
eeuwenoude traditie waarbij met Sinterklaas cadeaus?
veel snoepgoed wordt gestrooid. 3 boeken, DVD's of CD's voor ? 5 +
Het rondstrooien van pepernoten gratis Monopoly spel. Bestel nu!
www.eci.nl
en ander lekkers is een
verwijzing naar het zaaien van de
boer, een teken van vruchtbaarheid. Het strooigoed komt dus echt niet
zomaar “uit de lucht vallen”…
Ook bij trouwerijen zie je deze traditie terug. Het gooien van rijst is een
symbool waarmee je het echtpaar vruchtbaarheid en een kinderrijk
huwelijk toewenst.
Maar zo vanzelfsprekend is dat
kinderrijke huwelijk vandaag de
dag niet meer, en dat is niet
altijd een vrije keuze. Natuurlijk
waren er vroeger ook vrouwen
die moeite hadden om zwanger
te raken, maar aangezien
vrouwen tegenwoordig op
steeds latere leeftijd aan
kinderen beginnen is
vruchtbaarheid een belangrijk
thema geworden. Gelukkig zijn
er nu vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF en ICSI, maar die
hebben helaas niet altijd het gewenste resultaat.
Nou wordt je van pepernoten strooien natuurlijk niet zwanger, maar het
is wel een mooie aanleiding om de komende week het een en ander te
gaan schrijven over vruchtbaarheid en astrologie!
-----------------------------------------------------------------------------Wil je ook een dagboek bijhouden voor de website Vrouw van De
Telegraaf? Geef je op via vrouwinternet@telegraaf.nl.
Mail
Plaats op:

Print
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Als je een opmerking en
een link naar dit artikel
plaatst in jouw blog, zal
jouw blogpost vanuit
hier worden gelinkt.
Ping je blog bij Twingly,
zodat wij hem kunnen
vinden.

Favoriete website:
www.astrowise.nl

"Als ik zie wat sommige
vrouwen trouwen...

Modeprijs voor Dries van
Noten en Marlies...
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